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Editorial
A APCIS comemorou mais um ano de companheirismo, desta vez no Aterro do Flamengo.
O passeio foi uma descoberta. Incrível como a gente pode passar centenas de vezes por
ali, sem tomar conhecimento da maravilha que é aquele pedacinho do Rio.

As fotos e curiosidades estão no facebook da APCIS. Visite-nos, curta a página, faça
comentários, compartilhe as fotos!
http://www.facebook.com/Apcisrj

Fim de Ano

Quando encerramos um ano e fazemos um balanço positivo, nos dá uma grande
satisfação. Em 2012 fizemos muitas atividades, nos comunicamos sem parar, cumprimos
enfim a parcela que nos cabe na promoção de nossas carreiras e de nossa profissão.

Agradecemos a todos que, de alguma maneira, mostraram-se participativos em 2012, com
sua presença real ou virtual, nos ajudando assim a manter a APCIS/RJ sempre viva e
atuante.

AOS NOSSOS PARCEIROS, COLABORADORES E AMIGOS UM FELIZ
NATAL E MUITA PAZ, PROSPERIDADE E ALEGRIA EM 2013!

Palestra EBSCO
Em 21 de novembro, no evento promovido pela APCIS/RJ com apoio da Biblioteca do
Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde (INCQS/FIOCRUZ), Renan Neves,
da EBSCO, ministrou a palestra “Estudos e Pesquisas Avançadas nas Bases de Dados
específicas para a área da Saúde”.
As fotos da palestra estão na fanpage da APCIS/RJ no Facebook.

ABRAINFO
Conheça a Associação Brasileira de Profissionais da Informação (ABRAINFO)
Segundo Antonio Agenor Briquet de Lemos, presidente do Conselho Deliberativo, a
ABRAINFO, fundada em 23 de novembro de 2012, de caráter nacional, aproxima pessoas
físicas que trabalhem na área da Informação, bibliotecários, arquivistas e museólogos e,
ainda, engenheiros, lingüistas e demais profissionais que atuam nos cursos das três áreas.
O objetivo é buscar a convergência tanto do ponto de vista teórico e prático quanto da
representatividade social.
No Facebook:
http://www.facebook.com/groups/126172034187521/
Website da ABRAINFO:
http://www.abrainfo.com.br

Lançamento IBICT: Múltiplas Facetas da Comunicação e Divulgação Científicas
O Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT) lançou em outubro a
publicação “Múltiplas Facetas da Comunicação e Divulgação Científicas: transformações em cinco
séculos”, organizada por Lena Vânia Ribeiro Pinheiro e Eloisa da Conceição Príncipe de Oliveira.
A temática desta coletânea vai desde os primórdios da ciência, com Galileu Galilei e cartas de
cientistas, às aplicações das tecnologias de informação e comunicação (TICs) e questões
contemporâneas do acesso livre à informação científica e repositórios, passando pelas metrias da
comunicação e informação, o ambiente de museus e arquivos, e aspectos políticos e sociais do tema.
Acesse a publicação no link:
http://livroaberto.ibict.br/bitstream/1/711/1/MULTIPLAS%20FACETAS%20PARA%20INTERNET.pdf
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